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NNrr..  PPrroott..  002299//BB//2222..  

NNrr..  ii  RReeggjjiissttrriitt::  5544  

 

RRRREEGGUULLLLOORREE  

PPËËRR    

AANNAALLIIZZAATT  EE  TTRREEGGUUTT  

Kjo Rregullore është nxjerrë në bazë të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10 

paragrafi 4), nenit 30, nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, 

nenit 39 dhe 40 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109 (tutje – Ligji për Komunikime 

Elektronike); Direktivës (BE) 2018/1972 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 11 dhjetor 

2018 për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike; Rekomandimet e Komisionit 

për tregjet përkatëse të produkteve dhe shërbimeve brenda sektorit të komunikimeve elektronike 

të ndjeshme ndaj rregullimit “ex-ante” (tutje – Rekomandimet e KE-së për Tregjet); Udhëzuesi i 

Komisionit Evropian mbi analizat e tregut si dhe vlerësimet e fuqisë së ndjeshme në treg sipas 

kornizës rregullatore të BE-së për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (2018/C 

159/01) (tutje – Udhëzuesi i  KE mbi Analizat e Tregut); dhe Pozicioni i përbashkët i rishikuar i 

BEREC mbi praktikat më të mira mbi detyrimet rregullatore si pasojë e  pozitës se fuqisë se 

ndjeshme ne treg,  në tregjet përkatëse me shumicë për linjat me qira (BoR (12) 126 (tutje - 

Pozicioni i përbashkët i BEREC mbi detyrimet rregullatore). 

Neni 1 

Qëllimi dhe Fushëveprimi i kësaj Rregulloreje 

1.1 Qëllimi kryesor i kësaj rregulloreje është të implementoj Ligjin për Komunikimet 

Elektronike, lidhur me promovimin e investimeve dhe konkurrencën e lirë në tregun e 

komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës, duke krijuar një siguri ligjore përmes 

përcaktimit të kornizes transparente për analiza të tregut, përcaktimin e ndërmarrjeve me 

fuqi të ndjeshme në treg (tutje – FNT) dhe imponimin e detyrimeve rregullatore ‘ex-ante’. 

1.2 Kjo rregullore përcakton procedurat dhe principet bazë të procesit të përkufizimeve dhe  

analizës së tregut, përcaktimin e ndërmarrjeve me FNT dhe imponimin e detyrimeve 

rregullatore ex-ante, për të zgjidhur problemet e identifikuara të konkurrencës. 

1.3 Kjo rregullore merrë për bazë aktet relevante ligjore të BE-së (direktivat, rregulloret, 

rekomandimet), pozicionet e miratuara nga BEREC,  udhërrëfyesit dhe praktikat më të mira 

të vendeve regjionale dhe ndërkombetare deri në atë masë sa janë në pajtueshmëri me Ligjin 
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për Komunikime Elektronike dhe të jenë të bazuara në parimet e vëna në ligjet e 

konkurrencës së BE-së. 

Neni 2 

Përkufizimet 

Për qëllim të kësaj Rregulloreje; 

2.1 Kuptimi apo definicioni i cilësdo fjalë, frazë apo shprehje sipas ligjit për Komunikime 

Elektronike do të jetë gjithashtu i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje në këtë 

rregullore;  

2.2 Termat dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim: 

2.2.1 Konkurrenca efektive – është situata e tregut, në të cilën asnjë ndërmarrës i vetëm 

ose grup i  ndërmarrësve nuk mban fuqi të ndjeshme në treg. 

2.2.2 Treg përketës – tregu në terme të produkteve dhe/ose shërbimeve të ofruara në 

veçanti hapësirat gjeografike të përcaktuara sipas rregullave të dhëna në këtë 

Rregullore dhe bazuar në të njëjtat metodologji si në ligjin e konkurrencës të BE-së. 

2.2.3 Oferta referente – kushtet e bëra publike nga një operator, sipas të cilës ai bën një 

zotim për të ofruar qasje çdo ndërmarrësi i cili kërkon një qasje të tillë. 

2.2.4 Vetë-furnizimi –  rasti hipotetik i ofrimit për shërbime me shumicë nga aktiviteti 

biznesor i një operatori tek aktiviteti biznesor i operatorit të njejtë, në kuptim të 

asaj se e njejta do t’i ofrohet palëve të treta (p.sh. furnizimi me informacione me 

shumicë nga qasja në rrjetin e aktivitetit biznesor të një operatori tek dega e shitjes 

me pakicë e operatorit të njëjtë, për të krijuar shërbime finale të shitjes me pakicë). 

 

Neni 3 

Procedurat e Analizave të Tregut 

3.1 Analizat e tregut do të drejtohen nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike 

dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti). Procedurat e analizës së tregut fillojnë me një 

vendim paraprak nga Autoriteti, në të cilin Autoriteti do të specifikojë bazën e vendimit të 

tillë sipas nenin 3.3 të kësaj Rregulloreje dhe sipas përkufizimit fillestar të produkteve 

dhe/ose shërbimeve që përbëjnë tregun përkatës që synohet të analizohet bazuar në nenin 

4.3 të kësaj Rregullore. Përcaktimi fillestar i produkteve dhe/ose shërbimeve që supozohet 

se përbëjnë tregun përkatës nuk e pengon Autoritetin që bazuar në gjetjet e analizës, të 

ndajë tregun e parashikuar fillimisht në dy ose më shumë tregje dhe/ose të zgjerojë analizën 

dhe përcaktimin e tregut përkatës për produktet dhe/ose shërbimet e lidhura.  

  

3.2 Qëllimi i analizave të tregut të drejtuara nga Autoriteti është që të sigurojë një konkurrencë 

efektive në fushën e komunikimeve elektronike dhe të parandalojë shpërdorimin e fuqisë në 

treg nga ndërmarrësit me FNT. 
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3.3 Autoriteti ka të drejtë që të bëj një analizë të tregut: 

3.3.1 me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të ndërmarrësve të interesuar;  

3.3.2 me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të institucioneve qendrore ose 

komunale; 

3.3.3 me vet-iniciativën e tij. 

 

3.4 Procedurat për analizat e tregut përfshijnë fazat në vijim: 

3.4.1 Përcaktimi i tregut përkatës (produkte/sherbime dhe shtrirja gjeografike), 

karakteristikat e të cilave mund të jenë të tilla për të justifikuar imponimin e 

obligimeve rregullatore “ex-ante”; 

3.4.2 Analizat nëse në një treg përkatës ka konkurrencë efektive, dhe në rast se nuk 

është konkurrues në mënyrë efektive, identifikimi i ndërmarrësve me FNT në atë 

treg; 

3.4.3 Imponimi, amendimi dhe/apo tërheqja nga detyrimet e referuara në nenin 6 të  

kësaj Rregulloreje në lidhje me ndërmarrjet me FNT. 

3.5 Autoriteti ka të drejtë që të kompletojë vetëm pjesë të veçanta të procedurës së analizës së 

tregut në rastet e tregjeve për të cilat konsideron se për arsye të justifikuara nuk është i 

arsyeshëm kompletimi i gjithë procedurës. Argumentet për vendime të tilla do të 

specifikohen në vendimin e Autoritetit për fillimin e analizës së  një tregut relevant apo me 

vendim të Autoritetit për rezultatet e analizë së tregjeve (në rast se është vendosur të 

përmbushen vetëm pjesë të analizës së tregjeve, të cilave tanimë analiza e tregjeve ka 

filluar).  

 

3.6 Kur bëhet një analizë e tregut, Autoriteti do të veprojë në përputhje me Ligjin për 

Komunikime Elektronike dhe të marrë parasysh Kornizën Rregullatore të BE-së, 

udhërrëfyesit dhe rekomandimet e miratuara nga Komisioni Evropian deri në atë masë sa 

është në përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike dhe këtë Rregullore. 

 

3.7 Autoriteti, gjatë realizimit të analizave të tregut, mund të përdorë mjete të informacioneve të 

besueshme, duke përfshirë informatat e mbledhura nga pjesmarësit e tregut, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë për qëllim të disa analizave të tregut apo informacioneve të ofruara për 

Autoritetin, si pjesë e kërkesave për statistika periodike, si dhe informacioneve të 

besueshme të mbledhura përmes burimeve publike. Autoriteti mund të përdorë gjithashtu 

anketa dhe metoda të tjera të kërkimeve të tregut. 

 

3.8 Autoriteti e ka të drejtën dhe ndërmarrjet e angazhuara në aktivitetet e komunikimeve 

elektronike janë të detyruara që të ofrojnë çdo informacion që mund t’iu kërkohet për qëllim 

të analizave të tregut, brenda 30 ditëve të punës nga data e kërkesës së veçantë nga 
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Autoriteti, ose brenda një afati kohor më të shkurtër ose më të gjatë nëse Autoriteti 

shprehimisht e deklaron. Nëse Autoriteti nuk pranon përgjigje në kërkesën e tillë brenda 

afatit të përcaktuar apo nëse verifikohet se shënimet e ofruara janë të pasakta apo 

mashtruese, atëherë Autoriteti mund t’a përdorë fuqinë e tij sipas nenit 99.3 të Ligjit për 

Komunikime Elektronike. 

3.9 Autoriteti do t’a kompletojë procedurën e analizës së tregut brenda katër (4) muajve pas 

vendimit për të inicuar një analizë të tregut, duke përjashtuar konsultimet mbi analizat e 

tregut. Kjo periudhë mund të zgjatet me një vendim të arsyeshëm të Autoritetit, por jo më 

shumë se tri (3) herë dhe jo më shumë se tre (3) muaj për secilën herë. Autoriteti do të synojë 

të kompletojë analizat e tregut brenda periudhës më të shkurtë të mundshme. Analizat e 

tregut do të kompletohen me një vendim të Autoritetit lidhur me rezultatet e analizës së 

tregjeve, të cilat duhet të inkorporojnë rezultatet e secilës fazë të kompletuar të analizës së 

tregjeve.  

3.10 Pasi ta ketë analizuar tregun përkatës, Autoriteti duhet të paraqesë një draft vendim së 

bashku me materialin përcjellës (duke i kushtuar rëndësi të duhur shënimeve konfidenciale) për 

konsultim publik sipas nenit 82 të Ligjit për Komunikime Elektronike, me përjashtim të 

rasteve si të specifikuara në nenin 31.9 të Ligjit për Komunikimet Elektronike. Një konsultim 

i tillë duhet të zgjasë për një periudhë jo më të shkurtë se një (1) muaj. Autoriteti do të ofrojë 

një mundësi për ndërmarrësin, i cili është emëruar si ndërmarrje me FNT me anë të një draft 

vendimi, për të pasur qasje të plotë në informacionet për të cilat draft vendimi është i 

bazuar. Gjatë realizimit të analizës së tregut, Autoriteti ka të drejtë që ta konsultojë 

Autoritetin Kosovar të Konkurrencës sipas dispozitave të nenit 14 të Ligjit për Komunikimet 

Elektronike. Autoriteti duhet të marrë mendimin e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës 

definicionin e tregut relevant nëse definicioni i tregut ndryshon nga definicioni i krijuar në 

rekomandimin e Komisionit Evropian referuar në paragrafin 6 të këtij neni. Në të gjitha 

rastet, vendimi përfundimtar do të merret nga Autoriteti. 

3.11 Në rrethana të jashtëzakonshme, kur Autoriteti konsideron se ka nevojë urgjente për të 

vepruar, duke iu shmangur procedurave të konsultimit të përcaktuara në nenin 3.10 të kësaj 

Rregulloreje, ashtu që ta ruajë konkurrencën dhe t’i mbrojë interesat e shfrytëzuesve, mund 

të miratojë menjëherë masa proporcionale dhe të përkohshme, p.sh. ta përcaktojë një treg 

relevant, t’i identifikojë ose të mos i identifikojë ndërmarrjet me FNT për një treg relevant 

dhe/ose të imponojë, të mos imponojë ose ta anulojë një, apo më shumë detyrime të 

referuara në nenin 6 të kësaj Rregulloreje lidhur me ndërmarrjet në fjalë. Masat e tilla të 

përkohshme mund t’u imponohen për një periudhë jo më të gjatë se sa nëntë (9) muaj. 

Autoriteti mund të paraqesë masa të tilla të përhershme apo të zgjatë afatin kohor për të 

cilat ato janë të aplikueshme në përputhje me procedurën e fazës së konsultimit publik të 

vendosura në nenin 3.10 të kësaj Rregulloreje. 

3.12 Vendimi final mbi rezultatet e analizave të tregut (duke i kushtuar kujdes të veçantë shënimeve 

konfidenciale) duhet të publikohet në ueb faqen e Autoritetit. Autoriteti do ta informojë 

ndërmarrësin, i cili është emëruar si  ndërmarrje me FNT, në mënyrë individuale rreth 
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vendimit të tij për të emëruar atë si ndërmarrje me FNT brenda tre (3) ditëve të punës të 

miratimit të vendimit.  

3.13 Autoriteti duhet t’a bëjë/rishikojë secilin treg nëse pritet që konkurrenca në atë treg ka 

ndryshuar, jo më pak se një herë në çdo tri (3) vjet nga vendimi i kaluar përfundimtar i 

Autoritetit për rezultatet e analizës së tregut. Periudha e analizave pasuese të një tregu 

përkatës mund të vazhdohet deri në dy (2) vite shtesë me vendim të arsyetuar të Autoritetit 

me kusht që ndryshimet e tregut në periudhën e ndërmjetme nuk kërkojnë një analizë të re.  

3.14 Autoriteti do ta publikojë në Ueb faqen e vet listën e tregjeve relevante për të cilat 

ndërmarrjet me FNT janë identifikuar dhe listën e ndërmarrjeve me FNT, si dhe detyrimet e 

imponuara për to, duke përfshirë informacionin për masat e shprehura në nenin 3.11 të 

kësaj Rregulloreje dhe çdo ndryshim në informacionin e tillë në faqen elektronike të 

Autoritetit. 

3.15 Gjatë, zhvillimit të një analize të tregut, të vendosjes se a ka një ndërmarrje FNT dhe të 

imponimit të detyrimeve për ndërmarrjet me FNT, Autoriteti do të marrë parasysh 

dispozitat relevante të ligjeve të BE-së, traktateve dhe/ose marrëveshjeve ndërkombëtare 

dhe do të sigurojë brenda fushës së kompetencave të veta, pajtueshmërinë me dhe zbatimin 

e traktateve dhe/ose marrëveshjeve të tilla në Republikën e Kosovës. Kur zbatohet dhe 

sigurohet pajtueshmëria me traktatet dhe/ose marrëveshjet ndërkombëtare dhe mutatis 

mutandis që janë subjekt i procedurës së konsultimit të përcaktuara në nenin 3.10 të kësaj 

Rregulloreje, Autoriteti ka të drejtë të imponojë, ndryshojë, ose anulojë detyrimet e referuara 

në nenin 6 të kesaj rregullore për ndërmarrjet që janë të ndryshme nga ato me FNT në një 

treg relevant. 

Neni 4 

Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse 

4.1 Autoriteti e përcakton tregun përkatës duke përcaktuar këto dy karakteristika të tregut 

përkatës: 

4.1.1 Produkti/shërbimi i  tregut përkatës, 

4.1.2 Kufijtë gjeografik të tregut. 

 

4.2 Produkti/shërbimi i tregut përkatës përfshinë të gjitha produktet apo shërbimet, të cilat janë 

të këmbyeshme apo të zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm në pikëpamje 

të karakteristikave të tyre objektive, por nga virtytet, të cilat i bëjnë ato të jenë të 

përshtatshme në mënyrët të veçantë për t’i përmbushur nevojat konstante të 

konsumatorëve, çmimet e tyre dhe qëllimin e përdorimit, por poashtu edhe në pikëpamje të 

kushteve të konkurrencës dhe/apo strukturës së ofertës dhe kërkesës në tregun përkatës. 

Për shembull, shërbimet 'over-the-top' (OTT) ose mënyra të tjera komunikimi të lidhura me 

internetin janë shfaqur si një forcë konkurruese potenciale për shërbimet tradicionale të 

komunikimit me zë dhe shërbimet e komunikimit të të dhënave. 
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4.3 Duke marrë për bazë rekomandimet e Komisionit Evropian në produktet dhe shërbimet e 

tregjeve relevante të ndjeshme ndaj rregullimit ex-ante (të cilat janë përgatitur në përputhje 

me parimet e Ligjit të Konkurrencës të Bashkimit Evropian, p.sh.: tregjet identifikohen duke 

u bazuar në karakteristikat e anës së kërkesës dhe ofertës së tregjeve të veçanta) dhe 

kushteve të tregut të Republikës së Kosovës, Autoriteti përcakton listën fillestare të tregjeve 

të ndjeshme ndaj rregullimit ex-ante në territorin e Republikës së Kosovës si në vijim: 

4.3.1 Terminimi i thirrjeve për rrjete publike telefonike individuale të ofruara në një 

lokacion fiks;  

4.3.2 Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale; 

4.3.3 Qasje lokale me shumice të ofruar në lokacionin fiks; 

4.3.4 Qasja në nivel qendror me shumicë i siguruar në lokacionin fiks për produktet e 

tregut masiv; 

4.3.5 Qasja me shumicë e kualitetit të lartë të ofruar në lokacionin fiks. 

4.4 Autoriteti ka të drejtën të definoj tregje tjera nga përcaktimet fillestare të tregjeve përkatëse, 

të përshkruara në Nenin 4.3 të kësaj rregulloreje. Duke e bërë një gjë të tillë, Autoriteti duhet 

të vlerësojë nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbushë tri kriteret në vijim: 

4.4.1 Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të 

jenë të natyrës strukturore, rregullatore apo ligjore. 

4.4.2 Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një 

periudhe kohore përkatëse duke pasur parasysh gjendjen e konkurrencës së 

bazuar në infrastrukturë dhe burimet e tjera të konkurrencës pas barrierave për 

hyrje.dhe 

4.4.3 Pamjaftueshmëria e ligjit të përgjithshëm të konkurences për të adresuar në 

mënyrë të përshtatshme dështimin e tregut të marrë në shqyrtim. 

4.5 Për tregjet listuara/renditura në nenin 4.3 të kësaj rregulloreje, Autoriteti akoma mund të  

konsideroj të nevojshme, në bazë të rrethanave të caktuara kombëtare, për të kryer testin e 

tre kritereve, të referuar në nenin 4.4 të kësaj rregulloreje. Autoriteti mund të konkludoj se 

testi i tre-kriterëve është ose nuk është plotësuar në rrethanat kombëtare. Nëse testi i tre-

kritereve nuk plotësohet për një treg të caktuar të listuar në nenin 4.3 të kësaj Rregulloreje, 

Autoriteti nuk duhet të imponojë detyrime rregullatore në atë treg 

4.6 Autoriteti, me qëllim të analizës së tregjeve të përshkruara në këtë Rregullore, nuk do të 

definojë tregjet relevante, të cilat janë të ndryshme nga ato të listuara në nenin 4.3 të kësaj 

Rregulloreje, në qëoftëse një treg nuk përmbush të gjitha kriteret e referuara në nenin 4.4 të 

kësaj Rregulloreje.  

4.7 Masa deri në të cilën oferta e produkteve apo ofrimi i shërbimeve në një zonë gjeografike 

përbënë tregun relevant varet nga ekzistenca e kufizimeve në konkurrencë si dhe në sjelljen 
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e vendosjes së çmimit të prodhuesit apo ofruesit të shërbimit. Autoriteti do të konsiderojë 

dy kufizime kryesore të konkurrencës për të vlerësuar sjelljen e ndërmarrjes në treg dhe 

rrjedhimisht të përcaktojë kufinjtë e saktë të tregut: zëvendësueshmërinë nga ana e  (i) 

kërkesës; dhe (ii) ofertës. Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës përdoret për të matur 

shkallën në të cilën klientët janë të përgatitur të zëvendësojnë shërbime ose produkte të tjera 

për shërbimin ose produktin në fjalë, ndërsa zëvendësueshmëria nga ana e ofertës tregon 

nëse furnitorët e ndryshëm nga ata që ofrojnë produktin ose shërbimin në fjalë do të 

ndryshojnë linjën e prodhimit në një periudhë afatshkurtër ose të ofrojë produktet ose 

shërbimet përkatëse pa shkaktuar kosto të konsiderueshme shtesë. Një mënyrë e mundshme 

e vlerësimit të ekzistencës së zëvendësueshmërisë së kërkesës dhe ofertës është që të 

aplikohet e ashtuquajtura “testi i monopolistit hipotetik”. Në bazë të këtij testi, Autoriteti 

duhet të pyes se çfarë do të ndodhte nëse do të kishte një rritje të vogël, por të rëndësishme 

që zgjat në çmimin e një produkti apo shërbimi të caktuar duke supozuar që të gjitha 

çmimet e të gjitha produkteve apo shërbimeve tjera mbesin konstante, kjo rritje konsiston në 

reagimin e konsumatorëve ose ndërmarrëve, nëse ndodhë një ngritje permanente e çmimit 

prej 5 deri 10 %.  

4.8 Tregu gjeografik përkatës përbëhet nga një hapsirë në të cilën ndërmarrësit janë të përfshirë 

në oferta dhe kërkesa të produkteve apo shërbimeve përkatëse, në të cilën hapsirë kushtet e 

konkurrencës janë të ngjashme apo homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund 

të dallohen nga hapsirat fqinje, ku kushtet ekzistuese të konkurrencës janë të ndryshme ne 

menyre te koneiderueshme. Në rast se konstatohen disa dallime rajonale, por nuk 

konsiderohen të mjaftueshme për të garantuar tregje të ndryshme gjeografike ose percaktim 

të FNT, Autoriteti mund të vendos detyrime rregullatore në baza gjeografike. 

4.9 Autoriteti duhet të vlerësojë fushëveprimin gjeografik të tregut përkatës duke u referuar në 

karakteristikat e kërkesës dhe ofertës, në veçanti duke marrë parasysh dy kritere kryesore: 

(a) zonën e mbuluar nga një rrjet; dhe b) ekzistencën ligjore dhe instrumentet tjera 

rregullatore. Ndërsa vendosja e rrjeteve alternative përparon, kushtet konkurruese mund të 

ndryshojnë ndjeshëm dhe në mënyrë të qëndrueshme ndërmjet zonave të ndryshme, duke 

bërë kështu të nevojshëm përcaktimin e tregjeve të veçanta gjeografike. Autoriteti duhet të 

përcaktojë një njësi gjeografike bazë si pikënisje për vlerësimin e kushteve konkurruese. Një 

njësi e tillë mund të ndjekë topologjinë e rrjetit ose kufijtë administrativë dhe duhet të jetë 

(a) e një madhësie të përshtatshme, d.m.th. mjaft e vogël për të shmangur ndryshimet e 

rëndësishme të kushteve konkurruese brenda secilës njësi, por mjaft e madhe për të 

shmangur një mikro-analizë duke rënduar resurset intensive që mund të çojë në 

fragmentimin e tregut, (b) në gjendje të pasqyrojë strukturën e rrjetit të të gjithë operatorëve 

përkatës dhe (c) të ketë kufijë të qartë dhe të qëndrueshëm me kalimin e kohës. Autoriteti 

duhet të përcaktojë më pas një përkufizim të parë të fushëveprimit të tregjeve gjeografike 

duke grumbulluar së bashku njësitë që shfaqin kushte të ngjashme konkurrimi. 

4.10 Kur analizon tregun përkatës, Autoriteti mund të zgjerojë kufijtë e tregut përkatës për të 

marrë në konsideratë produktet ose zonat gjeografike të cilat, megjithëse nuk janë 

drejtpërdrejt të zëvendësueshme, duhet të përfshihen në përkufizimin e tregut për shkak të 
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të ashtuquajturës "zëvendësueshmëria zinxhir". Zëvendësueshmëria zinxhir ndodh aty ku 

mund të demonstrohet se megjithëse produktet A dhe C nuk janë drejtpërdrejt të 

zëvendësueshme, produkti B është një zëvendësues për produktin A dhe produktin C dhe 

për këtë arsye produktet A dhe C mund të jenë në të njëjtin treg të produktit pasi  

përcaktimi i çmimit të  tyre mund të jetë i kufizuar nga zëvendësueshmëria e produktit B. I 

njëjti arsyetim vlen edhe për përcaktimin e tregut gjeografik. Duke pasur parasysh rrezikun 

e qenësishëm të zgjerimit të panevojshëm të fushës së tregut përkatës, gjetjet e 

zëvendësueshmërisë së zinxhirit duhet të vërtetohen në mënyrë adekuate. Aty ku çmimet 

për gjeneratat e mëparshme ose aktuale të teknologjive mund të kufizojnë çmimet për 

gjeneratat e ardhshme, ka të ngjarë që të ekzistojë një zinxhir zëvendësimi, i cili do të 

justifikonte grupimin e të gjitha gjeneratave të teknologjive në të njëjtin treg produkti 

përkatës. Duke qenë se kufizime të tilla të çmimit do të jenë normalisht të vëzhgueshme për 

gjenerata të ndryshme të teknologjisë, ato përgjithësisht konsiderohen të jenë në të njëjtin 

treg. Pasi shumica e klientëve të kenë kaluar në një infrastrukturë me performancë më të 

lartë, një grup përdoruesish mund të jenë ende duke përdorur teknologjinë e vjetër. Në këtë 

rast, Autoriteti do të ndërmarr një qasje rregullatore duke mos përcaktuar tregje tepër të 

ngushta.  

4.11 Autoriteti duhet të marrë opinionin e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës rreth definimit të 

një tregu relevant, nëse definimi i tregut ndryshon nga definicioni i dhënë në rekomandimin 

e Komisionit Evropian referuar nenit 4.3 të kësaj Rregulloreje. Në të gjitha rastet, vendimi 

përfundimtar do të merret nga Autoriteti. 

Neni 5 

Kriteret për përcaktimin e OFNT 

5.1 Autoriteti do të analizojë gjendjen e konkurrencës në tregun relevant sipas akteve relevante 

ligjore primare dhe sekondare të BE , udhërrëfyesin e KE mbi Analizën e Tregjeve 

dhepraktikat gjyqësore të Gjykatës së Bashkimit Evropian.  

5.2 Ndërmarrësi do të konsiderohet që ka FNT nëse ai, ose bashkë me të tjerët ka një pozitë 

ekuivalente me pozitën dominuese, pra një pozitë të forcës ekonomike që i jep fuqi të 

veprojë në nivel të konsiderueshëm në mënyrë të pavarur nga konkurrentët, klientët dhe 

shfrytëzuesit fundorë. 

5.3 Autoriteti do të vlerësojë gjendjen e konkurrencës në tregun përkatës përmes vlerësimit 

strukturor të parashikuar ‘forward-looking’ të tregut përkatës gjatë periudhës deri në fund 

të raundit tjetër të analizës së tregut, siç përcaktohet në nenin 3.13 të kësaj rregulloreje, duke 

marrë parasysh kushtet ekzistuese të tregut, siç janë demonstruar nga të dhënat dhe 

evidencat tjera të mbledhura si  dhe zhvillimet e pritura ose të parashikueshme të tregut. 

5.4 Autoriteti do të vendosë çfarë kritere të shfrytëzohen kur bëhet matja e fuqisë së tregut të 

një ndërmarrësi në fjalë duke u bazuar në karakteristikat e tregut përkatës.  
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5.5 Një pjesë shumë e madhe e tregut e mbajtur nga një ndermarrës për disa kohë — mbi 50 % 

—në vetëvete është, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme, dëshmi e ekzistencës 

së FNT. Autoriteti duhet të vendosë se cilat janë kriteret më të përshtatshme për matjen e 

ndarjes së tregut, p.sh.: ndarja e tregut mund të vlerësohet sipas të hyrave, shumës së 

produkteve/shërbimeve të ofruara, duke përfshirë produktet/shërbimet e vetë-ofruara. Një 

pjesë shumë e madhe e tregut e mbajtur nga një sipërmarrje për disa kohë—mbi 50 %— 

është në vetvete, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme, dëshmi e ekzistencës së 

FNT. Nëse pjesa e tregut është e lartë, por nën pragun 50%, Autoriteti duhet të mbështetet 

në kriteret shtesë të renditura më poshtë për të vlerësuar FNT. Për më tepër, fakti që një 

ndërmarrje me një pozicion të fortë në treg po humbet gradualisht pjesën e tregut mund të 

tregojë fare mirë se tregu po bëhet më konkurrues, por nuk e përjashton gjetjen e FNT. 

Luhatja e konsiderueshme e pjesës së tregut me kalimin e kohës mund të jetë tregues i 

mungesës së fuqisë së tregut në tregun përkatës. Aftësia e një hyrjeje të re për të rritur shpejt 

pjesën e tij të tregut mund të reflektojë gjithashtu se tregu përkatës në fjalë është më 

konkurrues dhe se barrierat e hyrjes mund të kapërcehen brenda një afati të arsyeshëm 

kohor. 

5.6 Kriteret e mëposhtme shtesë mund të përdoren për të përcaktuar FNT: 

a) barrierat për hyrje, 

b) barrierat për zgjerim, 

c) madhësia absolute dhe relative e ndërmarrjes, 

d) kontrolli i infrastrukturës jo lehtësisht e duplifikueshme, 

e) avantazhet ose epërsia teknologjike dhe tregtare, 

f) mungesa ose fuqia e ulët kundërbalancuese blerëse, 

g) qasje e lehtë ose e privilegjuar në tregjet e kapitalit/burimet financiare, 

h) diversifikimi i produkteve/shërbimeve (për shembull, produktet ose shërbimet në 

pako), 

i) ekonomitë e shkallës, 

j) ekonomitë e fushës, 

k) efektet direkte dhe indirekte të rrjetit, 

l) integrim vertikal, 

m) një rrjet shpërndarjeje dhe shitjesh shumë të zhvilluar, 

n) lidhjen e marrëveshjeve afatgjata dhe të qëndrueshme të qasjes; 

o) angazhimi në marrëdhënie kontraktuale me aktorë të tjerë të tregut që mund të çojnë 

në mbyllje të tregut, 

p) mungesa e konkurrencës së potenciale.  
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5.7 Dy ose më shumë ndërmarrje mund të konstatohen se janë në një pozitë të përbashkët 

dominuese sipas nenit 5.2 të kësaj rregulloreje, ku, duke pasur parasysh karakteristikat 

aktuale të tregut përkatës, secili prej tyre, pasi bëhet i vetëdijshëm për interesat e 

përbashkëta, e konsideron të mundur, ekonomikisht racionale dhe për rrjedhojë të 

preferueshme, të miratojë — mbi baza të qëndrueshme — një politikë të përbashkët për 

sjelljen e tyre në treg me synimin për të shitur me çmime mbi konkurruese, pa pasur nevojë 

të lidhet një marrëveshje kundër konkurrencës ose të përdoret një praktikë e bashkërenduar 

dhe pa qenë në gjendje të reagojë në mënyrë efektive ndonjë konkurrent, klient ose 

konsumator aktual ose potencial. 

5.8 Ndërmarrjet mund të përcaktohen se kanë pozitë të përbashket dominuese në bazë të 

marrëveshjes së heshtur nëse të gjitha këto kushte janë të pranishme në përputhje me 

udhëzuesit e KE-së për analizën e tregut dhe çdo praktikë gjyqësore të mëvonshme të 

Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian që mund të jetë relevante: 

5.8.1 secili anëtar i oligopolit dominues ka aftësinë të dijë se si po sillen anëtarët e tjerë 

në mënyrë që të monitorojnë nëse po miratojnë një politikë të përbashkët; 

5.8.2 situata e koordinimit të heshtur duhet të jetë e qëndrueshme me kalimin e kohës, 

d.m.th. duhet të ketë një nxitje për të mos u larguar nga politika e përbashkët; 

5.8.3 reagimi i parashikueshëm i konkurrentëve aktualë dhe të ardhshëm, si dhe 

konsumatoreve, nuk do të tejkalojë rezultatet e pritura nga politika e përbashkët. 

5.9 Ndërmarrja do të identifikohet që ka FNT atëherë kur përcaktohet me vendim të Autoritetit, 

bazuar në një analizë të tregut, dhe do të konsiderohet si e tillë derisa Autoriteti përcakton 

me vendim të saj, bazuar në një analizë tjetër të tregut që ndërmarrja nuk ka FNT. 

Neni 6 

Imponimi i detyrimeve rregullative ex-ante 

6.1 Në rast se Autoriteti përcakton se një treg relevant nuk ka konkurrencë efektive dhe 

përcakton ndërmarrjet të cilat në menyrë individualisht ose kolektive kanë FNT në atë treg 

në përputhje me nein 5 të kësaj Rregulloreje, Autoriteti do të imponojë tek ndërmarrjet e tilla 

një ose më shume detyrimet të përshtatshme dhe specifike rregullatore referuar nenit 6.3 të 

kësaj Rregulloreje ose t’i mbajë ose amendojë detyrimet e tilla aty ku ekzistojnë.  

6.2 Autoriteti do të imponojë dhe justifikojë detyrimet tek ndërmarrësit që kanë FNT në tregjet 

relevante sipas akteve ligjore të BE (direktivave, rregulloreve, rekomandimeve), 

udherrefyesit dhe praktikave më të mira të shteteve të BE, në veçanti duke marrë për bazë 

qasjen  e BEREC dhe KE mbi detyrimet rregullatore rregullatore. 

6.3 Autoriteti ka të drejtë të imponoj/vendosë detyrime e mëposhtme për ndërmarrjeve që kanë 

FNT në tregjet relevante, duke marrë për bazë përshtatshmërinë në secilin rast specifik dhe 

vendosja e momentit fillues kohor për përmbushjen e detyrimet të tilla: 
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6.3.1 detyrimi për  transparencë në përputhje me dispozitat e nenit 34 të Ligjit; 

6.3.2 detyrimi i mos-diskriminimit në përputhje me dispozitat e nenit 33 të Ligjit duke 

përfshirë ekuivalencën e inputeve (EoI), përsëritshmërinë teknike dhe/ose 

ekonomike të produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga FNT; 

6.3.3 detyrimi i ndarjes së llogarive në përputhje me dispozitat e nenit 35 të Ligjit; 

6.3.4 detyrim i ofrimit të qasjes në përputhje me dispozitat e nenit 36 të Ligjit. Kjo mund 

të përfshijë qasjen në infrastrukturën fizike duke përfshirë ndërtesat, kanalet dhe 

shtyllat, pavarësisht nëse këto asete janë pjesë e tregut përkatës në përputhje me 

analizën e tregut, me kusht që detyrimi të jetë i nevojshëm dhe proporcional për të 

nxitur konkurrencën në infrastrukturë; 

6.3.5 detyrimi i kontrollit të çmimit dhe kostos së llogarisë në përputhje me dispozitat e 

nenit 40 të Ligjit. 

6.4 Detyrimet e imponuara nga Autoriteti për ndërmarrësit duhet të jenë të arsyeshme, të 

bazuara në natyrën e problemit të identifikuar, proporcionale dhe të justifikueshme nga 

pikëpamja e parimeve dhe objektivave për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike të referuara në nenin 3 të Ligjit. 

 

6.5 Kur të vendoset rreth detyrimeve që do t‘iu imponohen ndërmarrjes që ka FNT në tregun 

përkatës Autoriteti duhet të sigurojë që: 

6.5.1 detyrimet do të bazohen në natyrën e problemit të identifikuar (aty ku është e 

mundshme, do të konsiderohen detyrimet alternative, ashtu që detyrimet me 

efekte me barrë më të ulët janë përzgjedhur);   

6.5.2 në rastet kur konkurrenca në infrastrukturë nuk është e mundshme, Autoriteti do 

të sigurojë që ekziston qasje e mjaftueshme e inputeve me shumicë; 

6.5.3 në rastet kur replikimi i infrastrukturës së ‘inkumbentit’ është e mundshme, 

detyrimet duhet të ndihmojnë në procesion e tranzicionit për një treg të 

qëndrueshëm konkurrues (p.sh.: konkurrenca e bazuar në infrastrukturë). 

6.6 Autoriteti ka të drejtë që t’i specifikojë detyrimet e dhëna në këtë nen dhe t’i formulojë 

kushtet e përmbushjes së tyre duke miratuar përmes vendimit përfundimtar në lidhje me 

rezultatet e pjesëshme të analizës së tregjeve ose nëpërmes një rregulloreje të veçantë për 

implementimin e detyrimeve të veçanta.  

6.7 Në rrethana të veçanta, në bazë të nenit 32.4 të Ligjit për Komunikime Elektronike, kur 

Autoriteti synon t’iu imponojë operatorëve me FNT detyrime për qasje, përfshirë 

interkoneksionin, të tjera nga ato të paraqitura në këtë nen, Autoriteti duhet të marrë 

mendimin e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për detyrimet të tilla. Vendimi 

përfundimtar merret nga Autoriteti. 
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6.8 Aty ku është vendosur mbi baza të një analize të tregut relevant se karakteristikat e tregut 

nuk justifikojnë imponimin e detyrimeve të referuara në këtë nen dhe/ose që nuk ka 

ndërmarrje që ka FNT në tregun në fjalë, Autoriteti nuk do të imponojë, sipas procedurës 

dhe kushteve të specifikuara në këtë ligj, detyrimet e referuara në këtë nen dhe/ose do të 

heq, nëse ka, detyrimet e imponuara për ndërmarrjet që kanë FNT. Me rastin e heqjes së 

detyrimeve, Autoriteti mund, me një vendim të arsyeshëm ta caktojë datën përfundimtare 

për zbatimin e tyre, e që nuk duhet të jetë më vonë se njëzet e tetë ditë (28) ditë nga vendimi 

i Autoritetit për rezultatet e analizës së tregut. Kjo është pa asnjë paragjykim të 

angazhimeve ndërkombëtare të Republikës së Kosovës sipas marrëveshjeve ndërkombëtare 

të cilat këshillojnë detyrime të caktuara rregullatore edhe për ndërmarrjet që nuk janë të 

përcaktuara me FNT në përputhje me nenin 3.15 të kësaj Rregulloreje. 

6.9 Nëse një ndërmarrje paraprakisht ka qenë subjekt i detyrimeve nën Ligjin e 

Telekomunikacionit, Autoriteti duhet të konsiderojë nëse vazhdimi me detyrimet e 

ngjashme do të ishte i përshtatshëm me Ligjin për Komunikime Elektronike, duke u bazuar 

në analizën e re të tregjeve të realizuar në përputhje me këtë rregullore.  

Neni 7 

Vendimi për FNT dhe detyrimet rregullatore 

7.1 Autoriteti duhet të përfundojë analizën e tregjeve sipas vendimit mbi rezultatet e analizës së 

tregjeve, të cilat duhet të përmbajnë rezultatet e të gjitha fazave (ku aplikohet) të analizës së 

tregjeve. Nëse pas analizës së tregut përkatës Autoriteti gjenë disa ndërmarrje me FNT, 

Autoriteti mund të nxjerrë një vendim për të gjitha ato ndërmarrje ose mund të nxjerrë disa 

vendime për secilin prej tyre (ose si grup). 

 

7.2 Vendimi i Autoriteti lidhur me rezultatet e analizës së tregut duhet të përmbajë, përveç 

informacioneve konfidenciale, të paktën informacionet mbi; 

7.2.1 dëshmitë e mbledhura të cilat arsyetojnë vendimin e nxjerrë (për secilën fazë të 

analizës së tregjeve); 

7.2.2 justifikimin në rast të vendosjes së realizimit të vetëm një pjese të analizës së 

tregjeve (jo në tërësi); 

7.2.3 përkufizimin e tregut përkatës, duke përfshirë produktet/shërbimet përkatëse dhe 

kufintë gjeografik të tregut dhe arsyet kryesore për të përshkruar kufintë e tregut; 

7.2.4 justifikimin për vendimin për të analizuar vetëm disa tregje të cilat ishin 

identifikuar si tregje të ndara pas vlerësimit të tregut fillestar (në rast se tregu 

fillestar ishte i ndarë në disa tregje të ndara gjatë analizës së tregjeve); 

7.2.5 kriteret të cilat janë përdorur për të analizuar gjendjen e konkurrencës në tregjet 

relevante dhe dëshmitë për identifikm (nëse e aplikueshme) të ndërmarrjes me FNT 

në tregun relevant; 
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7.2.6 lista e detyrimeve të imponuara, modifikuara ose të hequra  sipas ndërmarrësit të 

përcaktuar si OFNT në tregun përkatës, të bashkangjitur me justifikimin sipas 

nenit 6.4 të kësaj Rregulloreje; 

7.2.7 të paktën përgjigjet e përgjithshme ndaj komentet më të shpeshta të pranuara nga 

pjesëmarrësit në treg gjatë analizës së tregut , përveç nëse kjo është dhënë tashmë 

në një dokument të veçantë; 

7.2.8 baza ligjore për nxjerrjen e një vendimi; 

7.2.9 informacione të tjera të cilat shihen si të nevojshme nga Autoriteti. 

 

Neni 8 

Hyrja në fuqi  

8.1 Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga Bordi i Autoritetit.  

8.2 Kjo rregullore e shfuqizon Rregulloren Nr.42 për Analizat e Tregut (Ref. Nr.Prot.110/B/19), 

të datës; 18 Tetor 2019. 
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